
జిల్లా  విద్యాశాఖలధికామి కామాావయతనల్ు : శ్ర ీపొ ట్టి  శ్రమీాభుల్ు నెల్లా యు జిల్లా  

రస్ుత తభు: శీ్ర. .ి యబేష్, M.A., M.Ed. 

Rc No: 7/Exe/DCEB/2021             Dt.15-12-2021 

విషమం: పాఠశాల్ విద్ా – DCEB నెల్లా యు – నిమాాణయతాక, స్ంగీహణయతాక భూల్లాంకనభుల్ నియవహణ – మీక్ష 
యుస్ుభు చెలా్ంుల్ు – అనిి విద్యా స్ంస్థల్ు, మలజభలనాభుల్ వామికి – తెల్మజేముట్ గుమించి 

స్ూచన: 1. డైెమెకియు, పాఠశాల్ విద్ా- AP, అభమావతి, Rc.No.ESE02 / 567 / 2021-SCERT / 2021, 

తే.24.11.2021  

 2 డైెమెకియు, పాఠశాల్ విద్ా- AP, అభమావతి, Rc No. 3 / B / C&T / SCERT / 2016, Dt.16.07.2016. 

 3 Rc. No. 3/B/C&T/SCERT/2016, Dated: 06-08-2016, 17-07-2017, 06-11-2017, 06-03-2018, 
11-10-2018 and 28-02-2019 of the Director, SCERT, AP. 

 4 అనిిమలజభలనాభుల్ రధయనోపాధయాముల్ అబాయధనల్ు, తే.15-12-2021 ది్. 
 జిల్లా ల్ోని అనిి మలజభలనయాల్ పాఠశాల్ల్ ఉపాధయాముల్ు / కయసాపండెంట్ ల్కు తెల్మజేమడ బేభనగా 
రబుతవ నిఫంధనల్ు స్ూచన-1 బేయకు 2021-22 విద్యా స్ంవతసయం నుండి జిల్లా ల్ోని అనిి మలజభలనయాల్ పాఠశాల్ల్ు 
నిమాాణయతాక భూల్లాంకనం భమిము స్ంగీహణయతాక భూల్లాంకనభు  ల్కు స్ంఫంధించిన సాధయయణ మీక్షల్ విఫాగం వాయు 
స్యపమా చేము రశాితరభుల్తో భలతరబే మీక్షల్ు నియవహ ంచి ఆ భలయుుల్ను CSE website నంద్ు అపలా డ్ చేమలల్. 

 ఒకట్వ తయగతి నుండి ద్వ తయగతి వయకు డిస ంఫర్ 17 నుండి డిస ంఫర్ 20 వయకు FA-II slip test ల్ను 
జయువల్ెను. వాట్టకి స్ంఫంధించిన కాల్ నియణమ ట్టిక ఇది్వయకే విడుద్ల్ చేమడబ ైనది్.  
  ై స్ూచన 4 : అనిిమలజభలనాభుల్ రధయనోపాధయాముల్ అబాయధనల్ బేయకు 2021-22 విద్యా స్ంవతసయభుల్ో 
FA-II, FA-III, FA-IV, SA-I, SA-II రశాితయర ల్కొయకెై, వివిధ మలజభలనాభుల్ పాఠశాల్ల్ోని తయగతి వామీ విద్యాయుధ ల్ు 
చెలా్ంచవల్సిన వామిిక యుస్ుభుల్ు కిీంద్ి స్వమించఫది్నవి.  

కీ.స్ం మలజభలనాభు తయగతుల్ు పీజు వివమాల్ు 
1 జిల్లా మిషత్, రబుతవ భమిము రబుతవ ఎభడెడ్ 

పాఠశాల్ల్ు 
1 - 8 వ తయగతుల్కు  
9, 10 వ తయగతుల్కు 

పీజు మినహాభంు 
యూ. 120/- 

2 అన్ని  ైవెైట్ పాఠశాల్ల్ు,  అన్నిమెసిడెనిిమల్ 
(APSWRS, APRS, APTWRS, APBCWRS) 
పాఠశాల్ల్ు, భునిసిల్, KGBVs, APMS  

1 - 5 వ తయగతుల్కు      
6 - 10 వ తయగతుల్కు 
 

యూ.   60/- 

యూ. 120/- 

 

 రధయనోపాధయాముల్ు అంద్యూ జిల్లా  విద్యాశాఖ అధికామి గామి వెబ్ స ైట్ నంద్ు ఇవవఫడిన Strength particulars 

proforma నంద్ు మీ పాఠశాల్ల్ోని తయగతి వామీ విద్యాయుథ ల్ స్ంఖాల్ు పొ ంద్ుమిచి , తద్గుణబ ైన ముతతభును DCEB A/c 

10672876954, SBI, Town Branch, Nellore, IFSC code: SBIN0001163 నంద్ు ఆన్ ల్ెైన్ (net banking / 

google pay) ద్యవమా చెలా్ంచి, ఆ యసీద్ు ిరంట్ ను Strength particulars proforma తో పాట్ు మీమీ భండల్ 
విధయాశాఖలధికామి కామాాల్మభుల్ంద్ు తే.20.12.2021 ది్. ల్ోు స్భమిపంచ వల్ెను. (వాట్ాసు బ సేజీల్ు మిగణ ంచ 
ఫడవు). Strength particulars proforma స్భమిపంచని పాఠశాల్ల్కు స్మిభ ైన రశాి తయర ల్ను ంుట్కు వీల్ు 
డద్ు. 
 ల్ేక పీజు ముతతభుల్ను తే. 20.12.2021 ది్. ల్ోు DCEB Office Nellore నంద్ు నేయుగా చెలా్ంచి యసీద్ు 
పొ ంద్వల్ెను.           Sd : x  x` x` x` 

జిల్లా  విధయాశాఖలధికామి 
శ్రీ పొ ట్టి  శ్రీమాభుల్ు నెల్లా యు జిల్లా  

స కీట్మీ, జిల్లా  ఉభాడి మీక్షల్ విఫాగం  


